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กระแสการบริโภคในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคมีต้องการที่หลากหลายมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงได้
เร็ว เนื่องจากผู้บริโภคมีช่องทางในการหาข้อมูลข่าวสารได้ง่ายข้ึน ท าให้เกิดการเปรียบเทียบข้อมูลและคุณภาพ
สินค้าได้สะดวกยิ่งข้ึน ดังนั้นผู้ผลิตควรหาข้อมูลให้รอบด้านก่อนจะน าไปพัฒนาสินค้าใหม่ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้เหนือกว่าคู่แข่งขัน อุตสาหกรรมอาหา รในปัจจุบัน ได้ก้าวเ ข้าสู่  “care 
business” นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารจะให้ความอร่อยจากการบริโภคแล้ว ยังต้องมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ
ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจึงมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างประโยชน์
ดังกล่าว ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันที่มีความสนใจในการดูแลสุขภาพและรักษ์โลกมากข้ึน 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและขนาดตลาดของธุรกิจ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
     ประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญของโลก มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้าว 
อ้อย มันส าปะหลัง รวมถึงผักและผลไม้ ไทยผลิตสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่ในบาง
ฤดูกาลพบว่า ผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมาพร้อมๆมีปริมาณล้นตลาด ท าให้ราคาตกต่ า การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เป็นการน าเอาผลผลิตทางการเกษตรมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เก็บรักษาผลผลิตทางเกษตรไว้
ได้นานก่อนถึงตลาดและผู้ซื้อ การน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะช่วยป้องกันปัญหาผลผลติสดล้นตลาด ซึ่ง
ช่วยยกระดับราคาผลิตผลไม่ให้ตกต่ า และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร 
  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารในระดับอุตสาหกรรมสามารถรองรับวัตถุดิบเป็นจ านวนมาก
ได้ โดยขบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารในระดับอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อ
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ผู้บริโภค ท าให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล จนสามารถขยายตลาด
การค้าออกไปสู่ต่างประเทศช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประเทศได้เป็นอย่างดี 
    การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาศัยหลักการแปรรูปแบบผสมผสานที่เรียกว่า Hurdle Technology 
ซึ่งเป็นกรรมวิธีการแปรรูปที่ใช้วิธีการต่างๆ เช่น การควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณน้ าอิสระ ความเป็นกรด-ด่าง ความ
เข้มข้นของออกซิเจน โดยท าให้อาหารแปรรูปมีคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพด้านประสาทสัมผัสใกล้เคียงกับ
อาหารสดหรืออาหารที่ปรุงสุกใหม่ การควบคุมปัจจัยเหล่าน้ีเหมือนเป็นการสร้างอุปสรรค (Hurdle) ร่วมกันจนท า
ให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมในการเจริญและเพิ่มจ านวนของเช้ือจุลินทรีย์ ท าให้จุลินทรีย์ชะงักการเจริญหรือไม่
เพิ่มจ านวน จึงมีจ านวนเช้ือจุลินทรีย์ในระดับที่ไม่ท าให้อาหารเสื่อมเสียหรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้นอาหาร
จึงเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ช้ากว่าอาหารที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูป 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  การแปรรูปรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารในปัจจุบันสามารถแยกเป็นการแปรรูปในระดับชุมชน 
ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) และการแปรรูปใน
โรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งการแปรรูปในสถานประกอบการตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่จะถือเป็นผู้ผลิตอาหารที่ได้
กล่าวถึงแล้วในตอนแนวโน้มอุตสาหกรรมและขนาดตลาดของธุรกิจ
อาหาร ดังนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรในระดับชุมชน 
     กลุ่มวิสาหกจิชุมชนทั่วประเทศมีผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายเป็น
จ านวนมาก แต่กลุ่มที่ประสบความส าเรจ็กลับมจี านวนน้อย ทั้งนี้มี
สาเหตุจากหลายปัจจัยเช่น 
     1. การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ยังขาดการใช้เทคโนโลยมีา
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมลูค่าเพิม่ ควรพัฒนาด้วยการน าเทคโนโลยี
การผลิตมาช่วยพัฒนาปรบัปรุงผลิตภัณฑ์ ท าใหส้ินค้ามีคุณภาพ
มาตรฐานมากยิง่ข้ึน ซึ่งจะท าใหผู้บ้ริโภคเช่ือถือในผลิตภัณฑ์มากขึ้น 



กลยทุธก์ารตลาดเพื่อพัฒนาผูป้ระกอบการ : ห น ้ า  | 3 

 

     2. การพัฒนาองค์ความรู้ พบว่ากลุ่มยงัขาดองค์ความรู้ในการบรหิารจัดการทุกด้านในกลุ่ม ท าให้การ
ท างานขาดการพฒันา เคยท าอย่างไรก็ท าอย่างนั้น 
     3. การพัฒนาด้านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ขาดรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง เพื่อใช้ประโยชน์จากการ
ร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้และข่าวสารระหว่างกัน 
      การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีหลายข้ันตอน แต่ที่ส าคัญ
ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องท าผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า คุ้ม
ราคา และผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีความอร่อย สะอาด แบบสม่ าเสมอ 
ไม่ใช่ช่วงแรกที่น าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่าย รสชาติอร่อยจนทุกคนติดใจ 
สามารถท ารายได้ให้มากมาย แต่พอเริ่มมีคนรู้จัก ผู้ประกอบการอยาก
ให้มีผลก าไรมากๆ จะเริ่มลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท าให้ลูกค้าเสื่อม
ความนิยมลง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึง
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและลูกค้า 

     การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต้องมีการวางแผนผลิต
สินค้านั้นล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับฤดูกาลของวัตถุดิบ เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์นั้นจะมีต้นทุนต่ า มีลักษณะและคุณภาพดี นอกจากนี้
ผู้ประกอบการยังต้องตั้งใจในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อให้มีความ
สม่ าเสมอของรสชาติ คุณภาพที่ดีความสะอาด และมีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค 
 
แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ บ ารุงสมอง และรวมถงึผิวพรรณ 
2. ผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิทีผ่ลิตจากพืช หรอืสมุนไพร 
3. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มเีส้นใยอาหารสงู 
4. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มโีปรตีนสงู 
5. ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ เช่นมีเกลือต่ า หวานน้อย ไขมันต่ า 
6. ผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบอนิทรีย ์
7. ผลิตภัณฑ์อาหารลดน้ าหนักและดูแลรูปร่าง (เป็นอาหารที่ให้พลังงานต่ า) 
8. ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรบันักกีฬา 
9. ผลิตภัณฑ์อาหารขนมขบเค้ียวที่ประโยชน์ต่อสุขภาพ 
10. ผลิตภัณฑ์อาหารที่เสริมภูมิคุ้มกัน 
11. ผลิตภัณฑ์อาหารชูจุดขายเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
12. ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก 
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เมื่อผู้ประกอบการอาหารทราบแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภค ก็ควรน าความ
ต้องการของผู้บริโภคมาพัฒนาเป็นสินค้าใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าที่มี วัตถุประสงค์เพิ่มวิตามินหรือ
รับประทานแล้วช่วยชะลอวัย โดยมีส่วนผสมของวิตามินรวมที่เพียงพอคิดเป็น 40% ที่ควรได้รับต่อวัน มีสารต้าน
อนุมูลอิสระ หรือมีคอลลาเจนที่ช่วยฟื้นฟูผิวหนัง หรือพัฒนาเป็นอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพ เป็นอาหารกึ่งส าเร็จรปู
หรืออาหารส าเร็จรูปที่มีปริมาณไขมันต่ า โดยเฉพาะไขมันชนิดไม่ดี (Low Density Lipoprotein ; LDL) เป็น
อาหารที่มีเกลือต่ า น้ าตาลต่ า คาร์โบไฮเดรตต่ า แต่มีเส้นใยอาหารสูง และมีโปรตีนสูง นอกจากนี้ยังต้องเป็นอาหาร
ที่มีรสชาติอร่อย เพราะเรามักพบว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพมักมีรสชาติแย่ ท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถทานติดต่อกัน
เป็นเวลานานได้ 

     จากแนวโน้มความต้องการของผูบ้ริโภคที่กล่าวมาข้างต้น ผูป้ระกอบการจะต้องน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มของตนเอง และตอ้งสื่อสารกับผู้บริโภคให้เกิดการรับรู้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์
ของเราสามารถตอบสนองความต้องการในด้านใดของผู้บริโภค ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าของผู้บริโภค
ในการเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

การตลาด 
การตลาด คือ กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า เพื่อให้มีการ

ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยน การตลาดอาจถูกตีความว่า
เป็นศิลปะแห่งการขายสินค้าในบางครั้ง แต่การขายนั้นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของการตลาด การตลาดอาจ
ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ขององค์การและกลุ่มกระบวนการเพื่อการผลิต การส่งสินค้าและการสื่อสารคุณค่าไปยังลูกค้า 
และการจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้า ในทางที่เป็นประโยชน์แก่องค์การและผู้ถือหุ้น การจัดการการตลาดเป็น
ศิลปะของการเลือกตลาดเป้าหมาย ตลอดจนการได้มาและการรักษาลูกค้า ผ่านทางการจัดหาคุณค่าของลูกค้าที่
เหนือกว่า 

 

 ความหมายและขอบเขตของการตลาดตลาด (Market) 
ในความหมายของ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) หมายถึง ที่ใดก็ตาม ทั้งที่เป็นสถานที่หรือไม่มี

สถานที่ ที่มีอุปสงค์และอุปทาน ในสินค้า หรือบริการมาพบกัน จนท าให้เกิดราคาที่มาจากกลไกตลาด โดย
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เศรษฐกิจในระบบตลาดนี้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของราคา เช่น การที่ราคาลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเสนอขาย
สินค่าเป็นต้น ทางด้านทฤษฏีนั้น เห็นว่า เศรษฐกิจในระบบตลาดที่แท้จริงนั้น จ าเป็นต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไข
ต่าง ๆ ดังนี้คือ ผู้ผลิตสินค้าที่มีขนาดเล็ก ผู้บริโภคจ านวนมากรวมถึง มาตรการในการกีดกันการเข้าตลาดที่น้อย 
เงื่อนไขเหล่านี้ถ้ามีครบทั้งหมดจะถือว่าเป็นตลาดที่สมบูรณ์ซึ่งพบได้มากในโลกปัจจุบัน (Kotler, 2003) ค าว่า
ตลาด จึงมีความหมายครอบคลุมถึงลูกค้าหลายกลุ่ม รวมทั้งตลาดที่มีตัวตนโดยลักษณะทางกายภาพ และตลาดที่
ไม่มีตัวตนในกายภาพ (ตลาด Digital) ตลอดจนตลาดขนาดใหญ่ที่มีหลายๆตลาดย่อยซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
อยู่ในธุรกิจนั้นขอบเขตของการตลาด (The Scope of Marketing) การตลาดเป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์ การส่งเสริม และการส่งมอบสนิค้า หรือบริการให้กบัผูบ้รโิภคและองค์กรการธุรกิจต่างๆ นักการตลาดมี
หน้าที่กระตุ้นความต้องการ ซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคม 
แนวคิดทฤษฎีทางการตลาด 

แนวคิดทฤษฎีทางการตลาดของผู้บริโภคสินค้าและบริการนั้น เป็นการตลาดที่มุ่งขายสินค้าและบริการ 
แต่ที่จริงแล้วการตลาดไม่จ าเป็นต้องมุ้งไปทางท าก าไรเพียงอย่างเดียว อันที่จริงแล้วองค์กรใดๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับ
สาธารณะก็ล้วนจ าเป็นต้องใช้การตลาดเข้าช่วยทั้งนั้น แม้แต่องค์กรศาสนาซึ่งต้องการเผยแพร่ธรรมะให้ถึงชาวบา้น 
แต่ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) เรียกสิ่งว่าเป็นการตลาดอย่างหนึ่งเช่นกัน ดังนั้นสามารถกล่าวได้อีกอย่าง
หนึ่งว่า การตลาดนั้น สามารถน าไปใช้ในการเผยแพร่อะไรก็ได้ นับตั้งแต่สินค้าไปจนถึงความคิด ซึ่งเรียกกันว่า
การตลาดเชิงสังคม (social marketing) เป็นการตลาดที่ไม่ได้มุ่งหวังก าไรแต่อยากปลูกฝังความคิดหรือพฤติกรรม
บางอย่างที่เห็นว่าดีให้แก่ผู้บริโภค ประกอบด้วย 6 แนวคิดดังนี้ 
            1.แนวคิดการผลิต (The Production Concept) นับเป็นแนวคิดที่เก่าแก่ที่สุดในการด าเนินธุรกิจ ซึ่ง
ใช้ได้ดีเมื่อมีความต้องการซื้อ มากกว่าความต้องการขาย และเน้นการปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ต้นทุนต่ าลง 
เพื่อขายสินค้าในราคาต่ ากว่าคู่แข่ง แนวคิดนี้ถือว่า ผู้บริโภคนิยมสินค้าที่หาซื้อได้แพร่หลายทั่วไป และราคาถูก 
แนวคิดเช่นน้ีมักถูกน าไปใช้ในประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งผู้บริโภคมักจะสนใจตัวสินค้ามากกว่ารูปแบบ 
            2.แนวคิดผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญต่อคุณภาพมากกว่าราคา 
และในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตเองก็เน้นไปที่การปรับปรุงพัฒนา ผลิตภัณฑ์อยู่เสมอแนวคิดนี้ถือว่าผู้บริโภคชอบสิน
ค่าที่มีคุณภาพดีที่สุด อย่างไรก็ตามผู้ผลิตสินค้า หรือ บริการที่ใช้แนวความคิดน้ีมักจะหลงใหลไปกับสินค้าของตน 
จนอาจมองข้ามความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค 
            3.แนวคิดการขาย (The Selling Concept) ต้องมีการกระตุ้นการขายด้วยวิธีการในลักษณะต่างๆ 
เช่น ลดแลกแจกแถม เพื่อให้ซื้อมากข้ึน ปัจจุบันแนวคิดเช่นนี้มักจะถูกใช้ในสินค้าที่ขายยาก หรือไม่ได้อยู่ใน
ความคิดที่จะซื้อเลย (unsought goods) ดังนั้นแนวความคิดน้ีจึงมุ่งไปที่การขายเชิงรุก และความพยายามในการ
ส่งเสริมการตลาด แนวความคิดนี้ต้ังข้อสันนิฐานว่า ลูกค้ามีความเฉ่ือยในการซื้อ หรือบางครั้งอาจรู้สึกต่อต้านการ
ซื้อ ดังนั้นฝ่ายการตลาดจึงมีหน้าที่ต้องเกลี้ยงกล่อมให้ซื้อ และเช่ือว่าบริษัท มีเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่
สามารถใช้กระตุ้นให้เกิดการซื้อ บริษัทที่ใช้แนวความคิดนี้ยกตัวอย่างเช่น บริษัท coca-cola โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ได้ขายสินค้าได้มากข้ึน ขายให้ผู้คนจ านวนมากข้ึน ให้บ่อยข้ึน และให้ได้เงินมากข้ึน เพื่อให้ได้ก าไรมากขึ้น 
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            4.แนวคิดมุ่งตลาด (The Marketing concept) แนวคิดน้ีเกิดข้ึนเมื่อกลางปี 1950 ซึ่งแนวคิดต่างๆที่
ผ่านมานั้นจะเป็นการผลิตแล้วขาย แต่แนวคิดมุ่งตลาดนี้ยึดหลัก มุ่งเน้นลูกค้าและแสวงหาก าไรจากความพึงพอใจ
ของลูกค้า มิใช่เป็นการตามล้าหาลูกคา หรือการหาลูกค้าให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์แนวคิดการผลิตแนวคิดผลิตภัณฑ์
และ แนวคิดการขาย นั้น มีข้อจ ากัดส าหรับการใช้ ในปัจจุบัน กล่าวคือ แนวคิดการตลาดใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กร เริ่มต้นจากการตรวจสอบความจ าเป็น และความตองการต่างๆของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และน าเสนอสิ่งที่
ต้องการนั้น โดยพยายามสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพกว่าคู่แข่ง ประสาน
กิจกรรมต่างๆที่จะกระทบต่อลูกค้ากลุ่มนั้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด 
            5.แนวคิดทางด้านลูกค้า(The Customer concept) ส่วนแนวคิดทางด้านลูกค้าจะมุ่งเน้นความ
ต้องการส่วนตัวเฉพาะลูกค้าแต่ละราย เพื่อเสริมสร้างความภักดีของลกูค้าที่มีต่อบริษัทตลอดจนสร้างคุณค้าที่ลูกค้า
ได้รับให้ตลอดชีพถ้าเป็นไปได้ 
            6.แนวคดทางการตลาดเพ่ือสังคม (The Societal marketing concept)แนวคิดการตลาดเพื่อ
สังคม มีจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกันกับแนวคิดการตลาดในรูปแบบอื่น 
 
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
            ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler)  ได้มีการแบ่งระดับของแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาด
ออกเป็น (Kotler, 1984) ระดับแรก การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบนี้มี
จุดมุ่งหมายหลักคือ การสร้างความตระหนักในตราสินค้า(brands)แบบที่เคยมุ่งเน้นกันมา โดยการตลาดที่อยู่ใน
ระดับข้ันน้ีจะมุ่งให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์ (Products) ที่มีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือสินค้าหรือ
บริการที่บุคคลและองค์กรซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอื่นๆ หรือในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือ
หมายถึงสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต การให้บริการ หรือด าเนินงานของ
กิจการ  หรือ ผลิตภัณฑ์จะเป็นองประกอบตัวเดียวในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตัวส าคัญที่มี
รายละเอียดที่จะต้องพิจารณาอีกมากมาย ดังนี้ เช่นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Produce Variety) ช่ือตรา
สินค้าของผลิตภัณฑ์ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ (Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ์ (Warranties) 
และการรับคืนผลิตภัณฑ์ (Returns)  

2. ราคา (Pricing) ต้องเหมาะสมกับต าแหน่งทางการแข่งขันของสินค้าและสร้างก าไรในอัตราที่เหมาะสม
สู่กิจการหรือจ านวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินค้าหรือบริการหรืผลรวมของมูลค่าที่ผู้ซื้อท าการแลกเปลี่ยนเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการมีหรือการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการหรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)  
หรือมูลค่าของสินค้าและบริการที่วัดออกมาเป็นตัวเงิน การก าหนดรามีความส าคัญต่อกิจการมาก กิจการไม่
สามารถก าหนดราคาสินค้าเองได้ตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะต้องก าหนดต้นทุนการผลิต สภาพการแข่งขัน 
ก าไรที่คาดหมาย ราคาของคู่แข่งขัน ดังนั้นกิจการจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการก าก าหนดราคาสินค้าและ
บริการ  ประเด็นส าคัญจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคาได้แก่ ราคาสินค้าที่ระบุในรายการหรือราคาที่ระบุ ( List 
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Price) ราคาที่ให้ส่วนลด (Discounts) ราคาที่มีส่วนยอมให้ (Allowances) ราคาที่มีช่วงระยะเวลาที่การช าระเงิน 
(Payment Period) และราคาเงื่อนไขให้สินเช่ือ (Credit Terms)  

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมและทั่วถึง สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกส่วนได้เป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิต
ไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้า ซึ่งอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได้ ในช่องทางการจัดจ าหน่ายประกอบด้วย ผู้ผลิต 
ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) หรือลูกค้าทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และ
คนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ทางการตลาด เป็นการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการ
เคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดเริ่มต้นไปยงจุดที่ต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งผลก าไร หรือกล
ยุทธ์ทางการตลาดในการท าให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่า
สินค้าที่มีจ าหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะซื้อก็จะท าให้ผู้บริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางที่น าเสนอก็อาจ
ก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์  ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ที่มี
ส่วนร่วมในกระบวนการน าพาสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภค ซึ่งการตัดสินใจเลือก ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
เหมาะสม มีความ ส าคัญต่อก าไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการก าหนดส่วนผสมทางการตลาดที่
เกี่ยวข้องอื่นๆเช่น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินค้า  การกระจายสินค้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายตัวสินค้า จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตัวสินค้า 
ภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจนั้น   

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่เน้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายและ
การตลาดโดยตรง ซึ่งสามารถเรียกว่า 4P ซึ่งน าไปสู่การได้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มข้ึนตาม
เป้าหมายของกิจการนั่นเอง ระดับที่สองคือการตลาดที่มุ่งเน้นทางด้านของการสร้างประสบการณ์ที่ดีน่าประทับใจ
ให้กับลูกค้า ก็จะน าไปสู่การสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ที่แนบแน่น ต่อผู้บริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดย
ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากกิจการในการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดระดับที่สองนี้ คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่ง
การตลาดในจิตใจของลูกค้าสูงข้ึนเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน    เป็นกิจกรรมติต่อสื่อสารไปยังตลาดเป้าหมายเพื่อเป็น
การให้คามรู้ ชักจูง หรือเป็นการเตือน ความจ าเป็นของตลาดเป้าหมายที่มีต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์สินคาหรือ
บริการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือเป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือ
บริการความคิด ต่อบุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจ ให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความทรงจ า ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมี
อิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อ 

 
แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ 

ตลาด (Market)  หมายถึง กลุ่มลูกค้าหรือตลาดเป้าหมาย  
1.  มีความจ าเป็นหรือความต้องการ 
2.  มีอ านาจซื้อ  
3.  มีความตั้งใจที่จะซื้อ  
4. มีสิทธ์ิที่จะซื้อ   
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การตลาด (Marketing) คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfying 
Customer Needs) 

แนวความคิดการตลาดสมัยใหม่ 
1. ความส าเร็จของธุรกิจข้ึนอยู่กับการท าความรู้จักกับลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและ

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  
2. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจ 

– ก่อให้เกิดการซื้อซ้ า (Repeat Purchasing) 

– ก่อให้เกิดความภักดีในตราย่ีห้อ (Brand Loyalty) 

– เกิดการบอกต่อ (Viral Marketing) 
3. การบอกต่อเป็นการสือ่สารที่มีประสทิธิผลสงูสดุโดยธุรกจิ

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
ความส าคัญของการตลาด 
- เป็นเครื่องมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความนิยม

แก่กิจการ 
- เป็นตัวเช่ือมระหว่างเจ้าของสินค้าและผู้บริโภค 
- เป็นตัวน าหรือปรับปรงุการผลิตสินค้าและการให้บริการ 
- เป็นกลไกในการสร้างระบบเศรษฐกิจด้วยการก่อให้เกิด

การบริการ 
การจัดการตลาดในอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร 

1. ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของผู้บริโภคได้ 
2.  รู้จักใช้ Key Concept 
3.  เพื่อรู้ Position ของตัวเอง  
การท าให้ลูกค้าค้นพบเรา 
1. ต้องให้ลูกค้ารับรู้สินค้าของเราให้ได้ ด้วยการสื่อสารกับลูกค้าและตอบสนอง  
2. กลยุทธ์ทางการตลาดที่ท าให้ลูกค้ารู้จักเรา 

- Marketing Promotion การส่งเสริมการตลาด 
1. โฆษณา ; สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  
2. ส่งเสริมการขาย ลดแลก แจก แถม  
3. การใช้พนักงานขาย ; การขายตรง , การใช้ PG 
4. การประชาสัมพันธ์  ; การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น , การสปอนเซอร์ , การจัดกิจกรรมเพื่อ

สังคม 

– Marketing Communication ช่องทางการสื่อสาร 
1. การจัดกิจกรรมทางการตลาด 
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2. การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าทั้งใน
และต่างประเทศ 

3. ความ ช่วย เหลือของหน่ วยงาน
ภาครัฐในการจัดให้ผู้ประกอบการ
นัดพบผู้ซื้อ 

– Marketing Channel ก า ร พัฒ นา ช่อ ง
ทางการจ าหน่าย 

 
 
 
กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) 
 หมายถึง วิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาดเป้าหมาย 
และน าเสนอคุณค่า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหนือคู่แข่งขัน 
Marketing Strategies 

กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นแกนหลักส าคัญ  และเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติ  ซึ่งกลยุทธ์ด้านอื่น ๆ   ทั้งหมด
จะต้องให้การสนับสนุนที่สอดคล้องกัน จึงจะท าให้เกิดความแข็งแกร่งทางด้านการแข่งขัน  เครื่องมือส าคัญของกล
ยุทธ์การตลาดคือ  การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดหรือ Marketing Mix  ให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย  
เพื่อสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคเหนือคู่แข่ง 

1. S-SWOT  การศึกษาสภาพแวดล้อมตลาด 
กิจกรรมเสริมวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจข้าวไทย 

S-Strengths 
W-Weaknesses 
O-Opportunities 
T-Threats 

ผู้ประกอบการ ควรรวบรวมข้อมูลและท าความชัดเจนในเรื่องต่อไปนี้ 
1. ผู้ซื้อเป็นใคร  
2. ใครเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ 
3. ผู้ซื้อต้องการอะไร 
4. เพราะเหตุใดเขาจึงซื้อ 
5. เขาซื้อที่ไหน 
6. เขาซื้ออย่างไร 
7. ซื้อเมื่อใด 
8. ซื้อมากน้อยเพียงใด 
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9. ใครเป็นผู้ใช้สินค้า 
10. พฤติกรรมที่จะซื้อในอนาคต 

2. S-Segmentation การแบ่งส่วนตลาด 
เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด 
1. สถานที่ตั้งตามสภาพภูมิศาสตร์ ; จังหวัด ภาค ประเทศ 
2. ประชากรศาสตร์ ; เพศ อายุ รายได้ การศึกษา ศาสนา 
3. พฤติกรรมศาสตร์ ; ความถ่ีในการใช้  วัตถุประสงค์ในการซื้อ (ซื้อเป็นของฝาก ซื้อใช้เอง  ซื้อ

เพราะชอบสะสม ฯลฯ) 
4. จิตวิทยา ; รูปแบบการด าเนินชีวิต บุคลิกภาพ ทัศนคติ  
5. ลักษณะของธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 
6. ลักษณะของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อ 

3.Target   ตลาดเป้าหมาย 
เกณฑ์ในการเลือกตลาดเป้าหมาย 
1. ลูกค้าเป้าหมายที่ดีต้องสอดคล้องกับความเช่ียวชาญหรือจุดแข็งของกิจการ (Consistency) 
2. กิจการต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายน้ันได้ทั้งการสื่อสารและส่งมอบสินค้า (Accessibility) 
3. มีลักษณะและขนาดเหมาะสมกับเป้าหมายของกิจการและท าให้กิจการมีก าไร (Profitability) 

4.Positioning  ต าแหน่งผลิตภัณฑ์คือ คุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการหรือ
กระบวนการที่ธุรกิจพยายามสร้างการรับรู้ในความนึกคิดของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์ของการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
1. เพื่อสร้างความแตกต่างให้สินค้า  กรณีที่สินค้าเหมือนกับคู่แข่ง 
2. เพื่อการพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย 

Positioning  การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
การก าหนดลักษณะทางกายภาพของสินค้า 
1. ภาพพจน์ในตราสินค้า 
2. คุณภาพกับราคา 
3. ลักษณะการน าไปใช้งาน 
4. คุณประโยชน์ที่เหนือกว่า 
5. ถ่ินก าเนิดของสินค้า 
6. เลียนแบบได้ยาก 

วิธีการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
1. ก าหนดตามคุณสมบัติหรือผลประโยชน์ (Attribute or benefit) 

– วอลโว่เน้นความปลอดภัย ,  Motorola เน้นความบาง , ฟอร์ด กระบะพันธ์แกร่ง  
2. ก าหนดตามการใช้งาน (Applications) 
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– เครื่องดื่ม m-sport ส าหรับผู้ที่เสียเหงื่อ  ,  Brand เพื่อคนที่คุณรัก 
3. ก าหนดตามราคาและคุณภาพ (price and Quality)  

– “All New Camry” ,  “All New VIOS”  
4. ก าหนดตามลักษณะผู้ใช้ (Product User) - Arrow เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ 
5. ก าหนดตามภาวะการแข่งขัน (competition)  

ค าขวัญท่ีใช้แสดงต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ตัวอย่าง ข้าวสารบรรจุถุง 

1. เบญจรงค์ อร่อยตรงใจ 
2. มาบุญครอง สะอาดทุกถุง หุงข้ึนหม้อ 
3. หงษ์ทอง หุงข้ึนหม้อ หอม อร่อย นุ่ม...เหลือเช่ือ 
4. พนมรุ้ง “วางใจข้าว ไว้ใจเรา” วางต าแหน่งจุดยืนเป็น ข้าวถุงระดับ Premium    
5. ข้าวตราฉัตร “มาตรฐานแน่นอนทุกถุง เหมือนกันทั่วโลก” 
6. ข้าวพันดี “ข้าวไทยสายพันธ์ุดี การันตีระดับโลก” 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  (New Product Development) 
     ค าว่า “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)” ได้มีนักการตลาดให้ความหมาย
ที่แตกต่างกันไปเช่น Armstrong & Kotler (2007) ให้ความหมายค าว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่คือ สินค้าหรือบริการหรือ
ความคิดที่ได้ปรับปรุงจากผลิตภัณฑเ์ดิมใหม้ีคุณสมบัติที่ดีข้ึน 

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังน้ี 
ข้ันที่ 1 การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idea Generation) เป็นการค้นหา ความคิดต่าง ๆ 

ที่เป็นไปได้และเห็นช่องทางที่จะขายผลิตภัณฑ์นั้น การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ นั้น แบ่งออกเป็น 2 แหล่งด้วยกัน คือ 

• 1. แหล่งภายในองคก์ร ได้แก่ พนักงาน ถือเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค และทราบถึง
ความตอ้งการของผู้บริโภคมากที่สุด , ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ , ผู้บริหารระดับสูง เป็นบุคคลที่ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของบริษัท เป็นผู้
ก าหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

• 2. แหล่งภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความส า คัญมาก เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจะเสนอขายนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เป็นหลัก , สมาชิกในช่องทางการจ าหน่าย เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ทราบถึงความต้องการของ
ลูกค้า เช่น พ่อค้าส่ง ตัวแทนจ าหน่าย หรือพ่อค้าปลีก เป็นต้น , คู่แข่งขัน การเคลื่อนไหวในการ
แข่งขันรวมถึงกลยุทธ์ของคู่แข่ง ก็เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

     ข้ันที่ 2 การประเมินและคัดเลือกแนวความคิด ( Idea Screening) หลังจากได้แนวความคิดเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ก็จะต้องมีการน าแนวความคิดเหล่านั้น มาท าการประเมินถึงความ เป็นไปได้ และคัดเลือก
แนวความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุด มาท าการพัฒนาและทดสอบแนวความคิดต่อไป 

ข้ันที่  3 การพัฒนาและทดสอบแนวความคิด (Concept Development and Testing) เมื่ อ ได้
แนวความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุดจากขั้นตอนที่สองแล้ว ต่อไปก็เป็นการน าความคิดที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว มา
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พัฒนาให้มีความชัดเจนมากข้ึน และน าไปทดสอบกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อวัดความรู้สึกและการยอมรับใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ข้ันที่ 4 การพัฒนากลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy Development) เป็นการพัฒนาเครื่องมือ
ทางการตลาด เพื่อใช้ในการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้าสู่ตลาด ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
เป้าหมายประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

• ส่วนที่ 1 ขนาด โครงสร้าง และพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย เป็นการวางแผนก าหนดต าแหนง่
ของผลิตภัณฑ์ ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) และเป้าหมายก าไร (Profit) ในระยะ 
2-3 ปีแรก 

• ส่วนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ , กลยุทธ์ด้านราคา 
, กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

• ส่วนที่ 3 ยอดขายและก าไรตามเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาดในระยะยาว เป็นการ
วางแผนกิจกรรมทางการตลาดในระยะยาว ซึ่งเป็นกิจกรรมในอนาคตที่จะท าให้บริษัทสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางแผนไว้ 

   ข้ันที่ 5 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ เป็นการตรวจสอบยอดขาย ต้นทุน และก าไร จากการวางแผนโครงการ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อค้นหาปัจจัยที่สามารถสรา้งความพึงพอใจให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งเป็นการ
ประมาณความต้องการของตลาดหรือยอดขาย ประมาณการต้นทุนหรือก าไรที่จะเกิดข้ึนจากแนวความคิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจ ผู้บริหารจะน า
ผลิตภัณฑ์นั้นเข้าสู่ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ข้ันที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product Development) เป็นการน าแนวความคิดผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ผ่าน
การวิเคราะห์ทางธุรกิจมาวิจัยและพัฒนา โดยการสร้างสินค้าข้ึนมาจ าลองแบบทุกอย่าง เหมือนของจริง ในข้ันน้ีจะ
ใช้เงินลงทุนมากและจะต้องตอบค าถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่าสามารถ เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ 
ได้หรือไม่ และลูกค้าจะยอมรับเพียงใดเพื่อท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

ข้ันที่ 7 การทดสอบตลาด (Market Testing) เป็นการน าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาแล้ว ไปทดสอบกับตลาด
เป้าหมาย โดยสินค้าที่น าไปทดสอบต้องมีตราสินค้า มีการบรรจุหีบห่อ และด าเนินกิจกรรมทางการตลาดส าหรับ
สินค้าดังกล่าวด้วย วัตถุประสงค์ในการทดสอบตลาดคือ เพื่อศึกษาว่าผู้บริโภคและช่องทางจ าหน่ายมีปฏิกิริยาต่อ
การใช้สินค้าอย่างไร เป็นการหาข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนท าให้ทราบถึงขนาดของ
ตลาดว่า ถ้าสินค้าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคที่ทดสอบแล้วขนาดของตลาดจะมากน้อยเพียงใด 
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ข้ันที่ 8 การด าเนินธุรกิจ (Commercialization) เป็นการตัดสินใจน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดจริง
หลังจากทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้ันตอนน้ีบริษัทจะใช้ต้นทุนมากที่สุด เพราะต้องผลิตสินค้าเต็มที่ และต้องตัดสินใจ
เกี่ยวกับจ านวนการผลิตที่เหมาะสม 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกระแสการบริโภค 
      ปัจจุบันสภาพตลาดมีการแข่งขันสงูและความก้าวหน้าของเทคโนโลยเีป็นไปอย่างรวดเร็วท าใหม้ีผลิตภัณฑ์
ใหม่ในตลาดจ านวนมาก ส่งผลให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สัน้ลง ผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่จะอยู่รอดได้ในตลาด จงึต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ทีม่ี “ความใหม่” ที่แตกต่างและเป็นสาระส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตรงกับลักษณะความต้องการ
ของผู้บริโภค 

ความหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถจ าแนกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 3 ลักษณะคือ 
     1. Innovative Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดน าเสนอในตลาดมาก่อน หรือเป็นแนวคิด
ใหม่ที่ผู้บริโภคอาจยังคาดไม่ถึง เช่น อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) 
     2. Replacement Product of Modify Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงปรบัปรงุ
มาจากผลิตภัณฑ์เดิมที่ขายอยู่แล้วในตลาด ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้บริโภคได้มากข้ึนกว่าเดิม เช่นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ 
     3. Imitative or Me-too Product ห ม า ย ถึ ง 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับกิจการเรา แต่ไม่ใหม่ในท้องตลาด เกิด
จากการที่กิจการเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ
และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ท าให้กิจการมีโอกาสท าก าไรสงู 
จึงเสนอผลิตภัณฑ์นั้นเข้าสู่ตลาดเพื่อขอส่วนแบ่งตลาดบ้าง 
 
กลยุทธ์การตลาด 8’Ps 

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) 
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ

คุณสมบัติส่วนตัวที่ต้องตั้งเป้าว่าจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ในระดับความพึงพอใจ
ขนาดไหน การน าสินค้าไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันในท้องตลาดว่ามีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร 
นอกจากนี้ยังมีในส่วนของวัตถุดิบและสายงานการผลิตด้วย  

กลยุทธ์ในตัวสินค้า เป้าหมายของการแปรรูปคือ  
 1. ท าให้สินค้าดูแตกต่าง  
 2. ท าให้สินค้ามี Brand  
 3. มีมูลค่าสงูข้ึน  
 4. สามารถสร้างก าไรได้มากข้ึน 

5. Innovation 
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Three types of innovations 
1) เทคนิคและวิธีทางการตลาดใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
2) สินค้าและบริการใหม่ที่เพิ่มมูลค่าสินค้ามากข้ึน  
3) องค์กรธุรกิจใหม่  เ ช่น กลุ่ม

สหกรณ์แปรรูปอาหาร การร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจเพื่อหา
วิถีทางการตลาดใหม่ๆ  

Branding  คือ ช่ือ,Concept,สัญลักษณ์ หรือตัวบ่งบอกว่าใครเป็นคนขาย และบ่งบอกความแตกต่างจาก
สินค้าประเภทเดียวในตลาด 

2. กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) 
การก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์ถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญของที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับ

ผู้ประกอบการมากขึ้น  
การก าหนดราคาจะต้องค านึงถึงปัจจัยของต้นทุนการผลิตบวกกับผลก าไรที่ต้องการ 

1. High quality-high price 
2.  Lower price and quality appeal 
3.  Price discounts (2 for 1 sales) 

 สิ่งที่นักการตลาดพึงประจักษ์ คือ ไม่ใช่ผู้บริโภคทุกคนที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด แต่
เกือบทั้งหมดต้องการให้มีคุณภาพแต่ราคาถูก 
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3. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย   (Place Strategy) 

เพราะถ้าสามารถหาช่องทางการกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บรโิภคได้มากเท่าไหร่ ผลก าไรก็จะเพิ่มสูงข้ึน
มากเท่านั้น โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันสองรูปแบบคือ การขายไปสู่มือของ
ผู้บริโภคโดยตรงและการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งสองวิธีนี้จะมีข้อแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าการขายตรงไปสู่มือผู้ใช้
สินค้าจะได้ก าไรที่มากกว่า  

1. ร้านสะดวกซื้อ 
2.  เครื่องขายอัตโนมัติ 
3.  ร้านอาหาร 
4.  mail or catalog  
5.  บริการส่งถึงบ้าน 
6. ศูนย์กระจายสินค้าของตัวเอง 
7.  ตลาดกลาง 
8.  ร้านขายส่ง 
9.  นายหน้าหรือตัวแทนขาย 

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  (Promotion Strategy) 
1. การท าโปรโมช่ันจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้าของผู้ประกอบการมากขึ้น อีกทั้งวิธีการนี้ยัง

ช่วยให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นจากปากต่อปาก 
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2. ถ้าโปรโมช่ันที่ออกมาโดนใจลูกค้าก็จะช่วยให้ยอดขายและผลก าไรทวีสูงมากยิ่งข้ึน โดยกลยุทธ์
การตลาดนี้จะต้องช่วยส่งเสริมและสอดคล้องไปกันได้กับกลยุทธ์อย่างอื่นด้วย โดยการส่งเสริมการตลาดนี้สามารถ
ท าได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการลด แลก แจก แถม เป็นต้น 

กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 
1) เป้าหมายของการส่งเสริมการขาย 

▪  ให้ลูกค้าจ าได้ 
▪  ให้ข้อมูลลูกค้า 
▪  โน้มน้าวให้ซื้อ 

2) จุดสนใจของสินค้า 
▪  ราคา 
▪  คุณภาพ 

3) ชนิดของการส่งเสริมการขาย 
▪ การโฆษณา 
▪  จัด Promotion 

4) การสื่อสาร 
▪  ป้ายโฆษณา 
▪  ส่งจดหมาย 
▪  ใบปลิว 
▪  ตั้งจุดขาย 

5) กลุ่มเป้าหมายคือใคร 
▪  ผู้ซื้อ หรือ ผู้ใช้ 
▪  ผู้ที่มีอิทธิพล 

5. กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์  (Packaging Strategy) 
บรรจุภัณฑ์มีความส าคัญเปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของสินค้า ดังนั้นการออกแบบดีไซน์รูปลักษณ์

บรรจุภัณฑ์จึงเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง โดยหลักส าคัญที่ควรจะต้องค านึงถึงเมื่อท าการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ตามแผนการกลยุทธ์นี้ก็คือจะต้องมีความสวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อีกทั้งความโดดเด่นเมื่อน าไปวางบนช้ัน
สินค้าเปรียบเทียบกันกับของคู่แข่งจะต้องมีความเหนือช้ันกว่าจึงจะประสบความส าเร็จตามแผนงานน้ี 

6. กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย  (Personal Strategy) 
1. ยอดขายจะดีหรือไม่ ส่วนหนึ่งก็ข้ึนอยู่กับพนักงานขายด้วยเช่นกัน ว่าจะมีศิลปะในการพูด

แบบไหนที่สามารถจูงใจลูกค้าให้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ และตัดสินใจซื้อได้ในที่สุด 
2. ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยท าให้ยอดขายทะยานไต่ระดับพุ่งสูงข้ึนก็คือการเลือกใช้กลยุทธ์

พนักงานขายเป็นตัวช่วยส่งเสริม การขายสินค้าโดยใช้พนักงานถือเป็นศิลปะการขายข้ันสูงที่
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ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้ง่ายๆ พนักงานขายที่มีความรู้ความสามารถบวกกับ
ประสบการณ์จะมีเทคนิคการจูงใจลูกค้าให้เข้ามาสนใจและน าพาไปสู่ action นั่นก็คือการ
ตัดสินใจซื้อในที่สุด  

7. กลยุทธ์ข่าวสาร (Public Relation Strategy) 
ยุคโลกไร้พรมแดนอย่างในปัจจุบัน การสื่อสารคือกุญแจส าคัญที่น าไปใช้สู่ความส าเร็จ เพราะ

สภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองและชนบทถูกแวดล้อมไปด้วยสื่อต่างๆมากมาย  
การใช้กลยุทธ์ข่าวสารเข้ามาเป็นทัพเสริมอีกแรงหนึ่งในการท าการตลาดจะช่วยอ านวยผลในเรื่องของ
ภาพพจน์และเพิ่มทัศนคติในเชิงบวกให้เกิดกับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 

8. กลยุทธ์การใช้พลัง (Power Strategy) 

• โดยกลยุทธ์ข้อนี้จะหมายถึงพลังอ านาจในการต่อรอง  

• อ านาจต่อรองจะสามารถเป็นพลังพิเศษเปรียบเสมือนมือที่มองไม่เห็น ที่จะน ามาใช้ต่อรอง
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้าให้บริษัทได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกัน
ตามกรอบได้อย่างลงตัว  
 

การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร (Value Addition to Agricultural Products) 
แนวโน้มเกี่ยวกับสินค้าด้านสุขภาพ  (Philip Kotler-หนังสือคิดใหม่เพื่ออนาคต) 

1. การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องจ าเป็น ทุกคนต้องการมีสุขภาพดีตลอดไป 
2. ลูกค้าต้องการการออกก าลังกาย โภชนาการ และการจัดการความเครียด  
3. ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ที่ท าให้รู้สึกมีอายุน้อยกว่า และมีสุขภาพที่ดีกว่าวัยที่แท้จริง  
4. ลูกค้าพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อสิ่งฟุ่มเฟือย เช่น การศัลยกรรมความงาม ครูฝึกออกก าลังกายส่วนตัว 
5. กลัวตาย สนใจด้านสุขภาพ แต่ก็ไม่อยากเข้าโรงพยาบาล  
6. สินค้าอาหารจะเปลี่ยนแปลงไปตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป  
7. ต้องท าให้สินค้าอาหารซื้อง่าย ขายคล่อง สะดวก รวดเร็ว 

การพัฒนาตลาดข้าว 
1. ค้นคว้าหาความต้องการลูกค้าเพิ่มข้ึน 
2. เน้นความปลอดภัย และมาตรฐานสินค้า 
3. เน้นความหลากหลายของสินค้า/บริการ 
4. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อสินค้า/บริการใหม่ 
5. ลดต้นทุน เพื่อการแข่งขัน 
6. ใช้ข้อมูลการตลาดมากขึ้น 
7. ท าให้เกิดการซื้อ/บริโภคที่สะดวก 
8. ให้ความส าคัญของสุขภาพและคุณภาพชีวิต  
9.  ให้ความส าคัญกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  เน้นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
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10.  เน้นการตลาดเพื่อสังคม “Social Marketing” 
11.  เน้น“Green and Clean Products” 
12.  ปรับเปลี่ยนและพร้อมเข้าสู่ AEC 

 
 

การสร้างมูลค่าเพ่ิม “หัวใจธุรกิจ” 
ความคิดพื้นฐาน : สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ของเรา 
โดดเด่น  แตกต่างจากคนอื่นในตลาดท าอะไรก็ได้ : 
เพื่อสินค้าของเราขายได้ก าไรมากขึ้น  

 
วิธีการสร้างมูลค่าเพ่ิม : ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1.   กระบวนการผลิตและกระบวนการ
ธุรกิจจะสามารถปรับเปลี่ยนให้เร็วข้ึน  ดีข้ึน มี
คุณภาพสูงข้ึน  หรือจะลดต้นทุนได้อย่างไร  จะ
ท าลายข้อจ ากัดของกระบวนการธุรกิจแต่ละ
ข้ันตอนอย่างไร  ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ  การออกแบบ  การผลิต  การจัดเก็บ  การขนส่ง  การเก็บรักษา  
การตลาด  การขาย  การให้บริการหลังการขาย 

2.  ตอบสนองความต้องการของตลาด  เช่น 
1.  วิเคราะห์ด้านผู้บริโภค 
2.  ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค 
3.  การเพิ่มสิ่งดีให้กับสินค้า 
4.  การสร้างความพึงพอใจ 
5. มูลค่าเพิ่มจะเกิดข้ึน 
6. สามารถตอบสนองตามที่ลูกค้าต้องการได้ 

ตัวอย่าง  เช่น 

 

 

 

เครื่องมือการตลาดท่ี SMEs ควรรู้ 



กลยทุธก์ารตลาดเพื่อพัฒนาผูป้ระกอบการ : ห น ้ า  | 20 

 

 

    ในช่วงระยะเวลา 10ปี ที่ผ่านมานั้น เครื่องมือการตลาดที่เข้ามาเปน็ “ตัวช่วย” ให้ประสบความส าเร็จ หลักๆ มี
อยู่ 10 อย่างด้วยกันที่ SMEs ควรที่จะรู้จัก ซึ่งแต่ละอย่างมีข้อดีแตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการน ามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์กับการท าธุรกิจนั้นๆ ลองดูซิว่าเครื่องมือไหนสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด 
      1. Digital Marketing ได้เข้ามามีบาทบาทกับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นอายุตั้งแต่ Per-Teen ก่อน 13 ปี จนถึง
วัย Teen ที่มีอายุ 13-18 ปี เพราะอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของพวกเขาไปเสีย
แล้ว ดังนั้นกิจกรรมออนไลน์ผ่านตามเว็บไซต์ มือถือ ในรูปแบบแคมเปญต่างๆ มักจะได้รับความสนใจจากกลุ่ม
วัยรุ่น ตัวอย่างเช่น ไอศกรีมวอลล์ ออกแคมเปญกระตุ้นยอดขายผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ ของ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 
      2. Word of Mouth เป็นกลยุทธ์ที่ใช้งบประมาณน้อย เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการสร้างกระแสความตื่นเต้น
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับสินค้าหรือบริการได้ดีไม่แพ้สื่อหลักอย่างโทรทัศน์ วิทยุ ซึ่งวิธีนี้จะต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอเรื่องราวให้เป็นที่สนใจกับสื่อมวลชน เช่ือว่าหลายคนคงรู้จัก ตัน โออิชิ กันเป็น
อย่างดีในฐานะพรีเซ็นเตอร์ เพราะวิธีการน าเสนอสินค้า แคมเปญแต่ละครั้งที่แปลก และแตกต่างชนิดที่ไม่ต้องเสีย
เงินจ้างดารามาเป็นพรีเซ็นเตอร์ 
      3. Sport Marketing เป็นการเช่ือมต่อระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งข้ึน โดยให้
ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีกับตัวแบรนด์ (Brand Experience) ไม่น่าเช่ือก็ต้องเช่ือว่า แม้กระทั้งรถกระบะวีโก้ 
ของค่ายโตโยต้า ยังลงโดดลงมาท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาตระกร้อ ภายใต้ช่ือ วีโก้คัพ เป็นครั้งแรก เพื่อ
ต้องการใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการที่แข่งโฆษณาประสทิธิภาพเครื่องยนต์เทา่น้ัน หรือแมแ้ต่ 
AIS ที่เดินหน้าพัฒนาวงการฟุตบอลไทย ตอกย้ าการท า Sport Marketing ด้วยการสนับสนุน “เอไอเอสลีก” ลีก
ระดับภูมิภาค ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมเปิดเว็บไซต์ www.ais.co.th/aisleague เต็มรูปแบบและจัดกิจกรรม
มากมายให้ลูกค้าคอบอลทั่วประเทศตลอดฤดูกาลแข่งขัน เปนต้น 
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      4. Music Marketing ถือเป็นสูตรส าเรจ็อย่างหนึ่งในการท าตลาด ด้วยการใช้นักร้องมาดึงดูดความสนใจของ
วัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของตลาด ยกตัวอย่างเช่น เครื่องดื่มเป๊ปซี่ ที่ใช้ดนตรีเข้ามาเป็นตัวกลางในการ
สื่อสารกับผู้บริโภคซึ่งในแต่ละปีจะมีการเลือกนักร้องที่ได้รับความนิยมเข้ามาเป็นพรีเซ็นเตอร์ พร้อมเข้ามา
สนับสนุนคอนเสิร์ตเพื่อเปิดโอกาสให้คนด่ืมเป๊ปซี่ได้เข้าไปชม 
      5. Out of Home Media หมายถึง สื่อนอกบ้าน ซึ่งก าลังเป็นที่สนใจของนักการตลาดมากข้ึน เมื่อสื่อหลัก
อย่าง ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ มีราคาสูง แต่กลับได้รับความสนใจจากผู้บริโภคในการรับสื่อลดน้อยลง เจ้าสินค้าจึง
หันใช้สื่อนอกบ้านเพิ่มข้ึน อาทิ ทีวีในลิฟต์ ในเชลฟ์ขายของ Big Banner ในบริเวณที่เป็นจุดที่มีคนสัญจรไปมาเปน็
จ านวนมาก อย่างสยามเซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากขึ้น 
      6. Premium Marketing คือกลยุทธ์การแจกของพรีเมี่ยม ของสมนาคุณ ที่เจ้าของธุรกิจแจกจ่ายให้เป็น
ของแถมส าหรับผู้ที่ซื้อสินค้าหรือเข้ามาใช้บริการ ซึ่งเป็น “ลูกเล่น” การตลาดที่ได้รับความนิยมทุกวงการ 
โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ไม่ว่าจะเป็นเหลา้นอก เหล้าไทย เบียร์ ส่วนหนึ่งเพราะข้อจ ากัดเรือ่งโฆษณาสนิค้า 
แต่เช่ือหรือไม่ว่า สิ่งเหล่าน้ีสามารถดึงดูดความสนใจลูกค้าได้มหาศาล 
      7. Personal Selling การใช้พนักงานขายช่วยแนะน าคนซื้อ ณ จุดขาย เริ่มกลับมาได้รับความนิยมมาก 
เพราะสามารถกระตุ้นยอดขายได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นภาพชัดในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลูกค้าต้องการทราบ
ข้อมูลสินค้ารวมทั้งวิธีการใช้งาน ซึ่งหัวใจส าคัญของวิธีนี้คือการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เช่ียวชาญในสินค้า
และบริการนั้นๆ รวมถึงสามารถเปรียบข้อดีข้อเสียระหว่างสินค้าที่ขายกับสินค้าคู่แข่งได้อย่างชัดเจน โดยอยู่บน
พื้นฐานของข้อเท็จจริง 
      8. Direct marketing คือ เครื่องมือ ประกอบการขายสินค้าที่จะมี “สื่อ” เข้ามาเกี่ยวข้องที่เห็นบ่อยๆ เช่น 
ไดเร็กเมล์ ช้อบปิ้ง แค็ตตาล็อก รวมไปถึงการขายสินค้าทางทีวีต่างๆ ที่คุ้นเคยกันดี ซึ่งสินค้าทุกประเภทสามารถ
ใช้ได้เครื่องมือการตลาดนี้ได้ด้วยการท าเอง หรือเข้าร่วมกับตัวกลางที่มีสื่อ ไดเร็กเมล์ อยู่แล้ว อย่างเช่นบัตรเครดิต
การ์ด หรือ บริษัทขายตรง ที่มีแค็ตตาล็อกเซลล์ เป็นต้น 
      9. Promotion กิจกรรมส่งเสริมการขาย กลายเป็นตัวช่วยส าคัญ ในการจูงใจผู้บริโภคให้เข้ามาจับจ่ายใช้
สอยหลักๆ คงหนีไม่พ้นการลดราคา และกิจกรรมชิงโชค ซึ่งสามารถกระตุ้นต่อมการซื้อได้ง่ายกว่าวิธีการอื่นๆ จึง
ไม่น่าแปลกใจที่มักจะเห็นกิจกรรมเหล่าน้ีเพิ่มข้ึนทุกครั้งที่ยอดขายสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
      10. Innovation หรือนวัตกรรม ถือเป็นสิ่งส าคัญที่สดุ ต่อให้ท าตลาดดี แต่ถ้าสินค้าไม่ดี ก็ไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จ เพราะลูกค้าจะไม่มีวันซื้อซ้ า ยิ่งยุคสมัยนี้ การพัฒนาสินค้าใหม่ ถือเป็นเรื่องส าคัญเพราะคงไม่มีสินค้า
ไหนที่สามารถอยู่ได้ในทุกยุคสมัยโดยมีได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น กระแสผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคไทย ล่าสุด
ทาง ไอ.ซี.ซี. บริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้ร่วมกับส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการผลติกระเปา๋ผ้านาโนบเีอสซี เพื่อ
ร่วมรณรงค์ให้คนไทยหันมาใช้กระเป๋าผ้าแทนถุงพลาสติก เป็นต้น 
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8 กลยุทธ์ช่วยธุรกิจเติบโตทุกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
     “เศรษฐกิจแย่จังเลย” “ขายของไม่ดีเลยท ายังไงดี” ค าถามเหล่านี้คงอยู่ในใจผู้ประกอบการหลายต่อ
หลายคน ทั้งรายเล็ก และรายใหญ่ เพราะภาวะเศรษฐกิจนั้นมักจะไม่แน่นอน หากเราต้องพบกับปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต่ า จะท าอย่างไรดี จะประคับประคองธุรกิจอย่างไรยามเศรษฐกิจไม่ดี มีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะช่วยธุรกิจให้
เติบโตได้โดยไม่ต้องค านึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  

กลยุทธ์ท่ี 1 “ลงทุนน้อย ให้ได้ก าไรมาก” 
     “การลงทุนน้อยๆ ให้ได้ก าไรมากๆ” นั้นเป็นศิลปะของการท าธุรกิจ วิธีการเหล่านี้มีมานานตั้งแต่อดีต
สมัยโบราณมาแล้ว เวลาที่สองเมืองรบพุ่งกันวิธีการที่จะชนะโดยเสียเสบียงไพร่พลให้น้อยที่สุด จะถือว่าเป็นวิธีที่ดี
ที่สุด มาถึงยุคปัจจุบันการท าตลาดด้วยการลงทุนน้อยๆ แต่ให้ได้ผลมากๆ ก็ได้แก่ “การท าตลาดผ่าน Social 
Network” เพราะในปัจจุบันตัวเลขของลูกค้าที่หนัมาใช้โทรศัพท์มือถือ Smart Phone หรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนกิส์
ต่างๆ เริ่มมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้การท าตลาดต้นทนุสูงๆ ในระบบเดิมๆ อาจจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ ถ้า
หากผู้ประกอบการท าได้ “ถูกจุด ถูกทาง” ก็จะเกิดแรงกระเพื่อมมหาศาล และท าให้สามารถเพิ่มยอดสินค้าและ
บริการของเราได้แม้ในยามที่เศรษฐกิจฝืดเคือง 

กลยุทธ์ท่ี 2 “ปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างสม่ าเสมอ” 
     ในยามที่เศรษฐกิจดี เจริญรุ่งเรือง ผู้ประกอบการอาจต้องใช้เวลาแทบจะทั้งหมดไปกับการผลิตสินค้าให้
ทันความต้องการของลูกค้า แต่ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ า เวลาที่ใช้ในการผลิตลดลง ก็จะเปิดอีกโอกาสหนึ่งให้
ผู้ประกอบการได้หันมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า ปรับปรุงระบบการผลิตให้ดีข้ึนอย่างสม่ าเสมอ เพราะ
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าจะมาถึงเราไม่วันใดก็วันหนึ่ง แทนที่ผู้ประกอบการจะเครียดกับยอดขายที่ปรับตัวลง ควรใช้
เวลาหันมาปรับปรุงสินค้าและบริการของเราให้ดีอย่างสม่ าเสมอจะดีกว่า เมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาดีดังเดิม ผู้ที่
พร้อมกว่าจึงจะได้รับชัยชนะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งในกลยุทธ์ส าหรับการท าธุรกิจได้ทุกช่วงเวลา 

กลยุทธ์ท่ี 3 “ขายให้ถูกช่วงเวลา” 
     ในยามเศรษฐกิจตกต่ า บางครั้งการขายสินค้าที่ไม่เหมาะกับกาลเวลา ไม่เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่
ละช่วงเวลาก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะท าให้ธุรกิจของเรา “สะดุด” อาทิ หากเกิดสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง 
ผู้ประกอบการอาจจะหันมาท าสินค้าประเภท “ประหยัดเงินในกระเป๋าของลูกค้า” มากขึน้ และลดสินค้าประเภท
ฟุ่มเฟือยลง เพื่อให้เข้ากับภาวะโดยภาพรวม และหากเศรษฐกิจกลับมาดีอีกครั้ง เราก็สามารถปรับเปลี่ยนใน
ทิศทางที่เหมาะกับช่วงเวลาน้ันๆ ได้อย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์ท่ี 4 “สงบ สยบความเคลื่อนไหว” 
     กลยุทธ์นี้ ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีมาอย่างช้านานเช่นกัน เมื่อเกิดสภาวะที่ไม่ดี ตลาดฝืดเคือง การขยับ
ขยายอะไรเกินตัวก็อาจท าให้กิจการถึงข้ันหายนะได้ บางทีการอยู่นิ่งๆ เพื่อให้พายุผ่านไปก็เปน็อีกกลยุทธ์ที่ดี ความ
อดทน หรือการสงบ สยบความเคลื่อนไหว ถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่ดีและไม่ควรมองข้ามยามจ าเป็นนะคะ 
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กลยุทธ์ท่ี 5 “สะสมก าลังเสบียงให้พร้อม” 
     ผู้ประกอบการ บางที่ก็ไม่มีทางรู้ได้ว่า “เศรษฐกิจฝืดเคืองจะกลับมาเมื่อไร” แต่การเตรียมพร้อม เก็บ
เสบียงคลังไว้ใช้ยามฉุกเฉินนั้นจะช่วย “ผ่อนหนักให้เป็นเบา” ได้นะคะ เสบียงคลังดังกล่าว ได้แก่ ก าไรสะสม 
เครดิตการค้า หรือแม้แต่ทรัพยากรมนุษย์ (ก าลังพล) ก็ถือเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมให้พร้อมเช่นกันนะคะ 

กลยุทธ์ท่ี 6 “การวิจัย และพัฒนา” 
     ธุรกิจใดที่หยุดนิ่งเท่ากับธุรกิจนั้นเริม่นับถอยหลัง การวิจัยและพัฒนาจะท าใหธุ้รกิจเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ง
ทั้งในช่วงเวลาปกติ และช่วงเวลาที่มีวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการที่ดีไม่ควรหยุดนิ่ง ควรหมั่นท าการวิจัยและ
พัฒนาสินค้าและบริการให้ดีอย่างสม่ าเสมอ 

กลยุทธ์ท่ี 7 “กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า” 
     ยิ่งเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ า เราย่ิงต้องใกล้ชิดลูกค้ามากข้ึน แม้ในยามที่ลูกค้าอาจไม่มีก าลังจับจ่ายสินค้า
ของเรา แต่หากเราหมั่นคอยดูแลและกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อใดที่เศรษฐกิจ
กลับมาดีลูกค้าก็จะกลับมาหาเรา นึกถึงเราก่อนคู่แข่งนั่นเอง 

กลยุทธ์ท่ี 8 “เตรียมตัวให้พร้อมทุกสถานการณ์” 
     กลยุทธ์สุดท้ายคือ “การรวมเอาทุกกลยุทธ์ข้างต้นเข้าด้วยกัน” ทั้งการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
ลูกค้า การเตรียมเสบียงให้พร้อม การวิจัยและพัฒนา การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพที่เป็นไปของ
เศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้จะท าให้ผูป้ระกอบการมีความพร้อม “เตรียมตัวพร้อมส าหรับทุกสถานการณ์” ไม่พลาดพลั้ง
ยามเกิดวิกฤต และสามารถคว้าโอกาสได้ยามที่ทุกอย่างกลับมาดีดังเดิมอีกครั้งได้ 

การบริหารความต้องการลูกค้า 
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      ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเริ่มทวีความเข้มข้นอย่างมาก ส่งผลให้องค์กรต่างๆ พยายามสร้าง
ลูกค้ารายใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างก าไรส าหรับการด าเนินธุรกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องใช้ต้นทุน
ทางด้านการตลาดที่ค่อนข้างสูงมาก แต่กลับกลายเป็นวิธีการรักษาลูกค้าเดิมที่มีอยู่ไว้ที่เป็นวิธีการที่ดีกว่า โดยการ
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษายอดขายปัจจุบันและ
ความเช่ือมั่นสินค้า/บริการขององค์กรต่อไป เนื่องจากยอดขายจากลูกค้าเดิมจะใช้ต้นทุนทางด้านการตลาดที่น้อย
กว่ายอดขายที่เพิ่มข้ึนจากลูกค้ารายใหม่ๆ ดังค ากล่าวที่ว่า “ต้นทุนในการหาลูกค้ารายใหม่ๆ นั้น มีมูลค่าสูงกว่า
ต้นทุนในการรักษาลูกค้าเดิมไว้” 
      กลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารความต้องการลูกค้า (Customer Requirement Management : 
CRM) เป็นแนวความคิดการบริหารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์รวมไปถึงการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า
อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการตาม
หลักการของ CRM มีดังต่อไปนี้ 
        1. การสร้างฐานข้อมลูของลูกค้า (Database Creation) 
       2. การวิเคราะห์ฐานข้อมลูของลูกค้า (Database Analysis) 
        3. การสร้างระบบบริหารการขาย (Sale Management Systematic) 
        4. การสร้างระบบบริหารด้านการตลาด (Marketing Management Systematic) 
        5. การสร้างระบบศูนย์บรกิารข้อมูล (Call Center Systematic) 
      แนวความคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ CRM ตามรูปแบบเงื่อนไขความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ใช้
งานในปัจจุบันน้ัน อาจแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ดังตอ่ไปนี ้
        1. รูปแบบความสัมพันธ์ด้วยสิ่งตอบแทน (Reward Model) เป็นแนวคิดการให้สิ่งตอบแทน
กับพฤติกรรมของลูกค้าต่อองค์กร โดยจัดโปรแกรมการให้สิ่งตอบแทนนี้อย่างต่อเนื่องเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
        2. รูปแบบความสัม พันธ์ ตามเ ง่ือนไขสัญญา  ( Contractual Model) เป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขพันธะสัญญาระหว่างองค์กรกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น การเป็นสมาชิก
ขององค์กร เพื่อเข้าร่วมตามเงื่อนไขที่องค์กรก าหนดข้ึนมา 
        3. รูปแบบความสัมพันธ์ด้ วยการเ พ่ิม คุณค่า (Value-added Model) เป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผลประโยชน์เดิมที่ได้รับจากสินค้า/บริการ 
        4. รูปแบบความสัมพันธ์ด้วยการให้ความรู้เฉพาะด้าน (Educational Model) ส าหรับ
รูปแบบความสัมพันธ์นี้ องค์กรจะให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล
สินค้า/บริการขององค์กร 
      แนวความคิด CRM อาจจะไม่ใช่แนวความคิดที่เหมาะสมกับธุรกิจทุกประเภท ธุรกิจบางประเภท
อาจจะไม่จ าเป็น สิ่งส าคัญอยู่ที่ว่าธุรกิจนั้นต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามากน้อยเพียงใด นอกจากนี้แล้ว
ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายหรือไม่อีกด้วย 
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สร้างธุรกิจเติบโต ด้วยกลยุทธ์การเจาะตลาด 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักธุรกิจและผู้ประกอบการหลายท่านมักมีค าถามในใจว่า “มีความจ าเป็นแค่ไหนที่ธุรกิจต้องเติบโต บาง
คนอาจบอกว่า ท าธุรกิจแค่นี้ก็พอเพียงแล้ว ไม่รู้จะต้องขยาย หรือว่าสร้างการเติบโตไปท าไม” แต่ในทางวิชาการ 
เรามีแนวคิดว่า “นักธุรกิจและผู้ประกอบการควรมองและเข้าใจในธรรมชาติของธุรกิจ เสมือนเป็นองค์กรที่มีชีวิต” 
ซึ่งมีการเกิด การเติบโต การประสบปัญหา และการเลิกกิจการ เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดข้ึนเช่นเดียวกันกับวงจรชีวิต
ของคนเราที่มี เกิด เติบโต เจ็บ แก่ และตาย เป็นธรรมดา 

     ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นท าธุรกิจใหม่ๆ ก็ล้วนมีความคาดหวังว่า อยากจะเห็นธุรกิจของตนเองเติบโต ด้วย
การมีฐานลูกค้าเพิ่มมากข้ึน มีสาขากระจายไปมากขึ้น มีสินค้าที่ผลิตออกมาสู่ตลาดมากข้ึน เพื่อที่จะได้มีรายได้ 
และก าไรเพิ่มสูงข้ึนไปเรื่อยๆ และที่ส าคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการคาดหวัง คือ ความรู้สึกภาคภูมิใจในความส าเร็จที่
ได้รับการยอมรับ และยกย่องจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง ลูกน้อง ทีมงาน ลูกค้า และคู่ค้าที่ท าธุรกิจด้วยกัน
แต่ทั้งนี้ก็อาจมีผู้ประกอบการบางรายอาจมีความรู้สึกว่า “ท ามาเท่านี้ก็พอแล้ว ได้ผลประกอบการเพียงเท่านี้ก็อยู่
ได้ สามารถเลี้ยงดูลูกน้อง และมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหลือเพียงพอ ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเป็นเงินทุนเพื่อ
ด าเนินกิจการ ไม่ต้องไปขยายกิจการให้เหนื่อย” แต่ถ้าผู้ประกอบการกลุ่มนี้ ต้องการที่จะท าให้กิจการอยู่รอดไปสู่
รุ่นต่อไปได้ เขาก็ไม่สามารถจะอยู่เฉยๆ ได้ ต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึนอยู่ตลอดเวลา เพราะทุกวันน้ีลูกค้ามี
ทางเลือกมากขึ้น ต้นทุนสินค้า ค่าจ้างแรงงาน และค่าโสหุ้ย ก็สูงข้ึน ในขณะที่รายได้เท่าเดิม หรือรายได้ลดลง หาก
เป็นเช่นน้ันคุณคิดว่า “ธุรกิจจะอยู่รอดไปได้อีกนานสักเท่าไร” 

     แต่ถ้าหากผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโต “ควรต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร”
ทั้งนี้ค าว่า “การสร้างธุรกิจให้เติบโต” ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่ด าเนินธุรกิจแบบพอเพียงนะคะ ในปรัชญา



กลยทุธก์ารตลาดเพื่อพัฒนาผูป้ระกอบการ : ห น ้ า  | 26 

 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง พระองค์ท่านทรงเน้นให้เรา ใช้ชีวิตและด าเนินธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของทางสายกลางและความไม่ประมาท ซึ่งประกอบด้วยความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงื่อนไข 
“ความรู้” และ “คุณธรรม” 

     บางทียังเข้าใจกันผิดๆ ไปว่า “การท าให้ธุรกิจเติบโต” ต้องลงทุนเพิ่ม ต้องขยายกิจการ ต้องขยายสาขา 
และมีความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มมากข้ึน ซึ่งในบางครั้งการอยู่เฉยๆ โดยไม่ท าอะไรเลย กลับมีความเสี่ยงทาง
การเงินมากกว่า การใช้เงินเพื่อท าให้ธุรกิจเติบโตเสียอีก ทั้งนี้ก็เพราะว่า ในสภาวะที่ธุรกิจของเราหยุดนิ่ง คู่แข่ง
ของเรา เขาก้าวล้ าน าหน้าเราไปแล้ว ที่เขาก้าวล้ าน าหน้าเราไป ก็เพราะว่าความต้องการของลูกค้าก้าวไปไกลกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ความต้องการของลูกค้าไม่มีวันสิ้นสุด มีความต้องการใหม่ๆ เกิดข้ึนได้ทุกวัน ถ้าเราหยุดนิ่ง ก็
เท่ากับเราประกาศว่า ธุรกิจของเราพร้อมที่จะเข้าสู่สภาวะของการเลิกกิจการในอนาคตน่ันเอง 

     แล้วผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร ถ้าอยากให้ธุรกิจเติบโตในอนาคต มีหลักการสั้นๆ แต่
ความหมายยาว ก็คือ “ปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง” โดยท่านผู้ประกอบการต้องทบทวนสถานะการด าเนินธุรกิจของ
ตนเองในปัจจุบันก่อน “ว่าเป็นอย่างไร” “มีจุดอ่อนในการด าเนินธุรกิจอะไรบ้าง” ตัวอย่างเช่น 

     ด้านการผลิตและบริการ คุณภาพของสินค้าบริการเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือยัง ต้นทุนการผลิตการ
บริการสูงเกินไปหรือไม่ ระยะเวลาการผลิตและส่งมอบสินค้าล่าช้าเกินไปหรือไม่ ข้ันตอนการให้บริการลูกค้า
ซับซ้อน วุ่นวาย ยุ่งยากส าหรับลูกค้าหรือเปล่า และมีอะไรที่ยังต่ ากว่ามาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ หรือ ต่ ากว่า
มาตรฐานที่คู่แข่งของเรามีอยู่ 

     ด้านการตลาด ฐานจ านวนลูกค้าของเราในปัจจุบันเป็นอย่างไร ลดลงหรือไม่ ลูกค้าประจ าของเรา ลูกค้า
รายใหญ่ของเรา เป็นอย่างไรมีอะไรไม่พอใจหรือไม่ ลูกค้าของเราต้องการให้เราปรับปรุงแก้ไขอะไร สินค้าหรือ
บริการที่เรามีอยู่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าหรือไม่ การหมุนเวียนของสินค้าเป็นอย่างไร สต๊อกสินค้าเป็น
อย่างไร คู่ค้าในช่องทางการจ าหน่ายของเราเป็นอย่างไร ยอดขายแต่ละช่องทางจ าหน่ายเป็นอย่างไร ลดลงหรือไม่ 

     ด้านการเงิน เรามีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอที่จะใช้ในการสร้างการเติบโตหรือไม่ ความสัมพันธ์กับ
สถาบันการเงิน หรือผู้ถือหุ้นเป็นอย่างไร เขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่ 

     ด้านบุคลากร ความรู้ความสามารถของทีมงานเป็นอย่างไร ขวัญก าลังใจเป็นอย่างไร ค่านิยม และความมี
วินัยในการท างานเป็นอย่างไร 

     ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี เป็นเสมือน Check list เบื้องต้นที่ผู้ประกอบการต้องประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ของตนเอง ว่ามีความพร้อมในการที่จะใช้กลยุทธ์การสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจหรือไม่ ซึ่งถ้าประเมินแล้วพบว่า 
ธุรกิจมีความเข้มแข็ง และสามารถที่จะรับมือกับคู่แข่ง ความต้องการของลูกค้า และรับมือกับสภาวะความผันผวน
ทางเศรษฐกิจ การเมืองได้ เราก็พร้อมที่จะใช้กลยุทธ์การสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ 
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     ส าหรับในส่วนของ “กลยุทธ์การสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ” หรือ ที่เรียกว่า Growth Strategy ใน
แนวคิดของการจัดการเชิงกลยุทธ์มีรายละเอียดทีห่ลากหลายมาก แต่ในที่นี้จะขอน าแนวคิดของ Igor Ansoff ที่พูด
ไว้ตั้งแต่ปี 1957 มาน าเสนอดังนี้ 

     Ansoff ได้น าเสนอแนวคิดส าคัญไว้ว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกกลยุทธ์เพื่อที่จะท าให้ธุรกิจเติบโตได้ 
ให้พิจารณาจาก 2 มิติ ที่ส าคัญ คือ “มิติด้านลูกค้า” ที่แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจบุัน กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ใหม่ และ “มิติด้านผลิตภัณฑ์” ที่แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน กับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกสายผลิตภัณฑ์
ออกไป 

     กลยุทธ์แรก คือ กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration) เป็นกลยุทธ์ที่จะท าอย่างไรให้ ลูกค้ากลุ่ม
ปัจจุบัน รู้จัก และซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพิ่มมากข้ึน 

     กลยุทธ์ที่สอง คือ กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market Development) เป็นกลยุทธ์ที่จะท าอย่างไร ใช้
โอกาสจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถจ าหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ได้มากยิ่งขึ้น 

     กลยุทธ์ที่สาม คือ กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เป็นกลยุทธ์ที่จะท าอย่างไร 
ให้ลูกค้าปัจจุบันของเรา ได้มีโอกาสใช้ประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็น Product Line ใหม่ๆ ของเรา 

     และกลยุทธ์ที่สี่ คือ กลยุทธ์การแตก Line ธุรกิจ (Diversification) เป็นกลยุทธ์การเติบโตด้วยสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ 

 “กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration) ”  
      ล าดับแรก ต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์ส าคัญของ กลยุทธ์การเจาะตลาดก่อนว่า ท าไปเพื่อที่จะให้
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย “รู้จัก ทดลองใช้ และซื้อซ้ า” ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ที่ท ากิจกรรมตามแผนกลยุทธ์นี้ และผลลัพธ์
ที่คาดหวังจากการใช้กลยุทธ์นี้ก็คือ “การเพิ่ม Market Share หรือ ส่วนครองตลาดให้สูงข้ึน” ซึ่งก็คือ การไปแย่ง
ชิงส่วนครองตลาดของคู่แข่งขันมา หรือ อีกนัยหนึ่ง อาจเรียกว่า ไปดึง Share of Pocket “เงินในกระเป๋าของ
ลูกค้า” ท าอย่างไรให้ลูกค้า “เต็มใจที่จะจ่ายเงินให้กับสินค้าหรือบริการบ่อยครั้งข้ึน” 
      วิธีการแรก คือ ท าการส่งเสริมการตลาด ด้วยการให้ลูกค้ารู้จัก มีความตระหนักในสินค้า หรือ 
Brand Awareness ยิ่งลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์มาก ก็ยิ่งมีโอกาสในการตัดสินใจซื้อมาก เช่น การใช้สื่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการใช้เป็นของแถมพ่วงไปกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม 
เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดการทดลองใช้ รวมไปถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
      วิธีการที่สอง คือ ใช้กลยุทธ์ด้านราคา เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายข้ึน เช่น การปรับลด
ราคาสินค้า ซึ่งเหมาะสมส าหรับการใช้เพื่อระบายสต๊อกสินค้า หรือ สินค้าที่เริ่มมีความล้าสมัย และเรามีสินค้ารุ่น
ใหม่ออกมาทดแทนแล้วในตลาด ยกตัวอย่างเช่น เสื้อผ้า สินค้าแฟช่ัน โทรศัพท์มือถือ จะพบเห็นการลดราคารุ่น
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ก่อนหน้า ในโอกาสต่างๆ เป็นประจ า หรือ การใช้กลยุทธ์ราคาต่ า ในช่วงฤดูกาล หรือ กิจกรรมพิเศษ เช่น ราคา
ห้องพักถูกในช่วง Low Season 
      วิธีการที่สาม คือ ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เช่น การจัดกิจกรรมชิงโชค ลุ้นรับของรางวัลที่
น่าสนใจ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี 
      วิธีที่สี่ คือ การเพิ่มช่องทางจ าหน่าย ที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า 
ตัวอย่างเช่น ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นสาวออฟฟิศ ก็ต้องไปหาสถานที่จ าหน่ายตาม Office Building หรือ ตลาด
นัดกลางวันที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกมาเดินจับจ่ายซื้อของในช่วงพักเที่ยง หมุนเวียนไปแต่ละวันตามสถานที่ต่างๆ 
ให้ครอบคลุมพื้นที่ ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท างานอยู่มากที่สุด 
      วิธีที่ห้า คือ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งข้ึน หรือ การออกสูตรใหม่ๆ 
รสชาดใหม่  ดีไซน์ใหม่ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม เช่น ถ้าท าเครื่องส าอาง ก็จะต้องพัฒนาสินค้าในกลุ่มเครื่องส าอาง
ข้ึนมาใหม่เรื่อยๆ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตามสภาพผิว และปัญหาผิวพรรณของลูกค้า 
      ประเด็นนี้มีข้อพิจารณา ที่ต้องท าความเข้าใจให้ถูกต้องว่า กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตาม
แนวความคิดของ Ansoff หรือ Product Development นั้น  เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ เพื่อน าเสนอ
ให้กับลูกค้าที่เช่ือมั่นในตราสินค้า ตัวอย่างเช่น หากเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าชุดกีฬา และลูกค้าให้การตอบรับในตราสินค้า
เป็นอย่างดี เลยออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์กีฬา หรือ อุปกรณ์ออกก าลังกาย ซึ่งเป็นอีกประเภท
ผลิตภัณฑ์ แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ ไม่ได้หมายความถึง การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามวิธีการที่ห้า ที่ได้
กล่าวไว้ในข้างต้นเท่านั้น 
      ทั้งนี้ บางครั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะคาดหวังอย่างมากว่า “จะต้องได้รับการตอบรับ เป็นที่
รู้จักของลูกค้า และมีส่วนครองตลาด หรือ Market Share เพิ่มสูงข้ึน” ก็เลยทุ่มหมดหน้าตัก ใช้งบประมาณในการ
ท าการตลาดเต็มที่ การใช้เงินในการท าการตลาดเต็มที่  ไม่ได้รับประกันว่า จะประสบความส าเร็จอย่างที่คาดหวัง
เสมอไป การเติบโตด้วยวิธีที่ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนทาง
สายกลาง ไม่ประมาท ไม่สุดโต่ง เลือกใช้วิธีจากทั้ง 5 วิธี ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นให้เหมาะสมกับสถานะทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ แล้วประเมินติดตามอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง คิดเผื่อทางเลือก และแผนส ารองไว้ตลอดเวลา ก็จะ
ส่งผลท าให้การสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจมีความเสี่ยงลดน้อยลง 
 
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 

ความหมายของการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 
      การพัฒนา หมายถึง การปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ึนเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเหมาะ สมกบั
สถานะการณ์ การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพราะว่า
ความมั่นคงจะมีความส าคัญมากของธุรกจิกลางหรือเลก็ 
ในการพัฒนากลยทุธ์การตลาด ผู้ประกอบการตอ้งเปลี่ยนทศันคติในการมองเรื่องต่าง ๆ และต้องให้ความส าคัญ
กับข้อมลู ต้องประเมินสถานการณ์ อย่างถูกต้องและเป็นธรรม การพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดจะประกอบด้วย 2 
ประเด็นใหญ่ ๆ คือ ตลาดและผลิตภัณฑ์ 
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1. มุมมองด้านตลาด 
       ตลาดเก่า หมายความว่า ลักษณะของลูกค้าเดมิ ๆ ซึ่งกจ็ะเป็นลูกค้าประจ า หรอืว่าจะเป็นลูกค้า
ขาจรทีผ่่านมาแล้วกผ็่านไป 
       ตลาดใหม่ หมายความว่า ลูกค้าใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยได้สมัผสัมาก่อน ซึ่งพฤติกรรมของลูกค้าทีผ่่าน
เข้ามาก็จะมีความหลากหลายไปด้วย 

2. มุมมองด้านผลิตภัณฑ์มี 2 ประเภทด้วยกัน 
      ผลิตภัณฑ์เก่า คือ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราเคยขายก่อน 
      ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ สินค้าหรือบรกิารใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยมีมาก่อน และ เมื่อประเมินสถานการณ์
เราสามารถน าเอา 2 ปัจจัยมาผสมกันแล้วจะได้เป็นคู่ ๆ 
       คู่ที่ 1 คือ ตลาดเก่า ผลิตภัณฑ์เก่า 
       คู่ที่ 2 คือ ตลาดเก่า ผลิตภัณฑ์ใหม ่
       คู่ที่ 3 คือ ตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์เก่า 
     คู่ที่ 4 คือ ตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม ่
       คู่ที่ 5 คือ การผสมผสานแตล่ะคู่มารวมกัน 
    การพัฒนากลยุทธ์การตลาด มี 5 ตัวหลัก ๆ ท่ีจะต้องค านึงถึง 
      1. กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
     2. ผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าและการบริการ 
     3. กลยุทธ์ราคา 
      4. กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย 
      5. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแผนทางการตลาด 
      การวางแผนทางการตลาดต้องมีการเก็บข้อมลูเพื่อที่จะใช้เป็นก าหนดทศิทางและ การตัดสินใจว่า
กิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ที่จะใช้ในการแข่งขัน ควรมีอะไรบ้าง ดังนั้น ข้อมูลทางการตลาดที่ได้มีการเก็บ
รวบรวมมาจึ งจ า เป็นต้องผ่ าน ข้ันตอนในการ วิ เคราะห์และประมวลผลเพื่ อ ใ ช้ในการตัด สินใจได้ 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
      การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดมี 2 ประเภทส าคัญใหญ่ ๆ  คือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยทั่วไปการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะใช้เครื่องมือตัววัดในทางสถิติ ในขณะที่การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพจะใช้ประเด็ดเป็นเครื่องมือในการวัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นหรือข้อมูลที่ยังขาด
ความชัดเจน 

การวิเคราะห์ในเชิงการทดสอบสมมุติฐาน 
    การวิเคราะห์และทดสอบในทางสมมุติฐาน โดยทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ได้จาก

ข้อมูลจากการส ารวจ และมักใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ และตีความ ซึ่งมักจะให้ความสนใจต่อนัยส าคัญทางสถิตว่ิา
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มีหรือไม่ มากน้อยอย่างไร หรือว่าเช่ือถือได้มากน้อยแค่ไหน การวิเคราะห์ประเภทนี้มักจะใช้ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติอื่น ๆ 
ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน แต่ก็สรุปง่าย ๆ ก็คือ ส่วนใหญ่จะเป็นการหาค่าความสัมพันธ์หรือความแตกต่ างกัน
ระหว่างตัวแปร เพื่อน าผลไปวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนทางการตลาด 

การวิเคราะห์เชิงสรุปประเด็น 
     การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับ ประเด็นต่าง ๆ ใน

เชิงลึก เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการตลาดนั้น ๆ มากข้ึน หากแต่ว่าข้อมูลเชิงคุณภาพอาจสามารถ
ประมวลความคิดเห็นและสรุปได้ลึกซึ่งกว่า 

     ดังนั้นการวางแผนทางการตลาดที่ดีควรมีการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ทางการตลาดที่
ครอบคลุมและหลากหลายของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้ข้อมูลทางการตลาดที่
นับวันจะมีความส าคัญ ข้ึนเรื่อยๆ 

ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 
 

 

 

 

 

 

 
 

จากรปูเป็นการแสดงให้เห็นถึงข้ันตอนการพัฒนา และการจดัการกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างและ
ด าเนินกลยทุธ์การตลาดให้มีแบบแผน โดยมีทั้งหมด ข้ันตอนดังนี้ 

1. เข้าใจลูกค้าของคุณ กลุ่มเป้าหมายจะต้องชัดเจน อาจจะใช้การวิเคราะห์ วิจัยการตลาดเข้ามา
ช่วย ต้องทราบว่าสินค้า/บริการของเราจะไปตอบโจทก์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างไรบ้าง 

2. วิเคราะห์ตลาด วิจัยตลาดข้ันพื้นฐานที่ควรจะทราบถึงข้อมลูทางการตลาดอย่างเช่น ส่วนแบง่
ทางการตลาดทีส่ามารถเข้าไปท าตลาดได้ การเติบโตของตลาด แนวโน้มของตลาดเป็นต้น 

3. วิเคราะห์คู่แข่งขัน ให้ตั้งค าถามกับตัวเองว่า ตัวเลือกอื่น ๆ นอกจากสินค้า/บริการของเราแล้ว 
ลูกค้าจะไปเลือกสินค้าใดมาทดแทน ให้ท าการวิเคราะห์ ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 

4. วิจัยช่องทางการตลาด ต้องรู้ว่าช่องทางใดที่คุณจะสามารถน าเสนอสินค้าของบริการของคุณ
ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ดีทีสุ่ด โดยที่ช่องทางนั้นจะต้องสอดคล้องกันกับแผนการขาย แผนการเงินของคุณ 

http://www.drphot.com/talk/wp-content/uploads/2011/09/MKTStrategyProcess.jpg
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5. นิยามส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส่วนผสมทางการตลาด Product, Price, 
Place, Promotion ทั้ง 4 ประการจะต้องสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหส้นองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างกลมกลืน 

6. วิเคราะห์งบการเงิน งบทางการตลาด และการประเมินผลของแคมเปญทางการตลาดจะต้อง
สอดคล้องด้วยกัน 

7. ตรวจสอบและแกไ้ข ประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดของคุณ และแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง 
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